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Moelven Nordia AS har levererat inredningen till Synslaser AS i Lille Grensen, Oslo.
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Per 31/12.

1:a halvåret

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Immateriella tillgångar -0,8 1,6 -1,0 6,8 11,0 11,4 8,4 10,6

Anläggningstillgångar 15,6 25,5 -62,0 1.114,6 1.025,3 1.051,7 1.135,6 1.035,8

Finansiella anläggningstillgångar 2,6 -3,5 -1,1 75,9 91,8 109,8 73,8 94,4

Summa anläggningstillgångar 17,4 23,6 -64,1 1.197,3 1.128,1 1.172,9 1.217,8 1.140,8

Varulager 103,2 -94,4 -63,6 1.106,2 967,6 953,6 846,5 967,1

Fordringar 183,2 178,5 171,9 1.321,7 1.072,5 927,7 955,7 826,6

Likvida medel -40,4 43,6 29,5 70,2 62,9 34,8 51,6 29,6

Summa omsättningstillgångar 246,0 127,7 137,9 2.498,1 2.103,0 1.916,2 1.853,8 1.823,3

Summa tillgångar 263,4 151,3 73,8 3.695,4 3.231,1 3.089,1 3.3.071,6 2.964,1

Aktiekapital* 0,0 0,0 0,0 647,7 647,7 647,7 647,7 647,7

Övrigt eget kapital 219,4 59,0 32,4 949,9 516,6 428,7 586,0 428,7

Summa eget kapital 219,4 59,0 32,4 1.597,6 1.164,3 1.076,4 1.233,7 1.076,4

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden 86,4 78,5 -107,6 821,4 1.057,4 1.009,9 670,9 876,7

Kortfristiga skulder -42,4 13,8 149,0 1.276,4 1.009,4 1.002,8 1.167,0 1011,0

Summa skulder 44,0 92,3 41,4 2.097,8 2.066,8 2.012,7 1.837,9 1.887,7

Summa eget kapital och skulder 263,4 151,3 73,8 3.695,4 3.231,1 3.089,1 3.071,6 2.964,1

MNOK

Per 30/06.

Kvartalsredovisningen är utarbetad efter samma bokföringsprinciper som används i årsredovisningen och enligt NRS 11 om delårsredovisning.

*129.542.384 aktier à 5,00 NOK korrigerat för 1.100 egna aktier.

MNOK

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Netto rörelsemarginal (i %) 15,5 5,3 4,5 13,5 4,3 2,5 5,6 2,6

Brutto rörelsemarginal (i %) 17,7 7,8 7,2 15,7 7,0 5,5 8,2 5,6

Resultat per aktie (i NOK) 1,78 0,44 0,32 2,99 0,67 0,26 1,85 0,52

Kassaflöde per aktie (i NOK) 2,88 0,99 0,84 4,96 1,64 1,15 3,71 2,28

Investeringar 69,9 61,0 12,8 117,0 96,6 41,3 244,6 111,6

Avk.på syssels. kapital - årsbasis gjenomsnitt (i %) 62,0 18,3 15,0 54,0 13,6 7,0 19,6 7,6

Sysselsatt kapital 111,5 -83,9 -6,0 2.036,2 2.103,0 2.069,8 1.752,0 1.856,5

Netto räntebärande skulder 40,2 -18,7 -91,2 465,1 875,8 958,6 466,7 750,5

Netto rörelsekapitalbindning 305,6 116,3 106,2 1.793,1 1.559,7 1.425,7 1.208,6 1.250,4

Antal anställda 3.292 3.194 3.182 3.321 3.228 3.190 3.210 3.159

Sjukfrånvaro (i %) 5,84 5,73 6,30 6,20 5,97 6,40 5,89 6,20

Antal skador med frånvaro 21 18 11 47 45 32 91 98

Antal aktieägare 972 984 989 972 984 989 972 984

Genomsnittligt antal aktier 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284

MNOK

Hela året1:a halvåret
Nyckeltal

2:a kvartalet

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning 2.119,4 1.715,7 1.674,4 4.107,9 3.272,7 3.085,6 6.692,4 6.004,9

Avskrivningar 45,6 43,5 45,5 89,6 86,4 91,8 177,6 178,0

Varukostnader 1.209,7 1.105,1 1.064,5 2.394,4 2.080,5 1.957,6 4.218,9 3.809,4

Övriga rörelsekostnader 534,9 476,5 488,9 1.069,1 964,5 958,0 1.922,7 1.858,9

Rörelseresultat 329,2 90,5 75,5 554,8 141,2 78,2 373,2 158,6

Intäkter från investeringar i närstående bolag -0,4 -0,8 -0,5 -1,7 -1,0 -1,7 -3,9 -3,4

Räntor och övriga finansiella intäkter 2,6 3,7 2,2 4,9 6,9 3,3 7,1 4,5

Räntor och övriga finansiella kostnader -10,0 -12,7 -14,2 -18,4 -24,4 -27,7 -40,0 -46,7

Resultat före skatt 321,4 80,7 63,0 539,6 122,7 52,1 336,4 113,0

Beräknad skatt på resultat 90,5 23,1 21,1 152,1 35,4 18,6 96,9 45,7

Minoritetsinteressen -2,6 -0,2 -0,3 -3,5 0,3 0,3 0,2 0,6

Periodens resultat/Årsresultat 228,2 57,4 41,6 383,9 87,6 33,8 239,7 67,9

Förändringar 2:a kvartalet

2:a kvartalet
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Huvuddrag
Den höga aktiviteten i Europa inom byggnation och
anläggning höll i sig under andra kvartalet. Andra kvartalet
har också haft den normala säsongsbetingade ökningen i
efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Både
Wood och Byggsystem har emellertid påverkats av att
byggmarknaden präglats av kapacitetsbegränsningar både i
Norge och i Sverige. 

Sågverken i Timber har upplevt ökande priser på färdiga
varor även under andra kvartalet och levererar än en gång
ett mycket bra kvartalsresultat. 

I juni lämnade Moelven ett bud på 35,5 MNOK på akti-
erna i sågverks- och hyvleribolaget Trysil Skog AS. Trysil
Skog AS hade 2006 en omsättning på 133 MNOK och ett
resultat efter skatt på 0,5 MNOK. Budet accepterades av
säljaren, Trysil kommun, den 29 juni, men alla detaljer
kring köpet är inte färdigförhandlade och ett eventuellt
övertagande är bland annat beroende på om konkurrens-
myndigheterna godkänner köpet. Med förbehåll för ett
sådant godkännande är genomförandet av affären planerad
att ge räkenskapsmässig effekt  från 1 december 2007.

Trysil Skog AS är ett bolag som, redan i sin nuvarande
form, såväl produktionsmässigt som geografiskt passar bra
in i Moelvenkoncernen. Organisatoriskt är det tänkt att
bolaget ska placeras i divisionen Wood som ett kombinerat
sågverks- och hyvleribolag med fokus riktat mot den nor-
ska handelsmarknaden. I samband med övertagandet kom-
mer det att genomföras vissa förändringar för att bättre
anpassa bolaget till Moelvenkoncernens strategi och för att
realisera de förväntade samordningseffekterna. 

Det innebär bland annat investeringar i både sågverks- och
hyvleridelen. När det gäller produktionen planeras en mar-
ginell ökning av produktionen och en anpassning av pro-
duktsortimentet. Inga förändringar av bemanningen är pla-
nerade som avviker från de av Trysil Skog AS redan lagda
planerna. 

I juni sviktade fundamentet på en modulbaserad, tillfällig
förskola i Oslo, lyckligtvis utan att någon skadades.
Byggnaden hade inte levererats av Moelven. Koncernen
har emellertid levererat en mängd andra tillfälliga mudul-
baserade förskolor och skolor, och man är rutinmässigt
igång med att undersöka byggnader uppförda med liknande
konstruktioner. Hittills har det inte framkommit brister vid
någon byggnad.

Moelvenkoncernen äger 70 procent av bioenergibolaget
SB Sågbränsle AB, som under andra kvartalet ökat sin
ägarandel i Vänerbränsle AB till 100 procent. Vänerbränsle
omsätter energiråvaror från skogen och industrins flis- och
barkprodukter exklusive cellulosaflis. Bolaget hade under
2006 en omsättning på 160 MSEK, som i energimått mot-
svarar 1,2 TWh biomassa. Balansomslutningen per
31.12.2006 var 39,8 MSEK och det egna kapitalet uppgick
till 6,2 MSEK.

Det har under andra kvartalet blivit klart att det inte
finns tillräckligt kundunderlag för den tidigare planerade
investeringen av utbyggnad av bioenergianläggningen i
Brumunddal. Existerande behov kan täckas av befintlig
anläggning och driften kommer därför att fortsätta som
tidigare med några justeringar för att kunna betjäna flest
möjliga nya kunder.

Förvaltningsberettälse

•Mycket goda marknads- och driftsförhållanden under hela första halvåret har gett ett
rörelseresultat på 554,8 MNOK 

•Rörelseintäkterna för kvartalet ökade till 2.119,4 MNOK (1.715,7)
•Rörelseresultatet för kvartalet ökade till 329,2 MNOK (90,5)  
•Moelvens bud på aktierna i Trysil Skog AS har accepterats av säljaren

Nettoomsättning Rörelseresultat
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Rörelseintäkter och -resultat
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för koncernen

under andra kvartalet ökade inom alla tre divisionerna och
slutade på 2.119,4 MNOK (1.715,7) respektive 329,2
MNOK (90,5). För första halvåret uppgick de totala rörel-
seintäkterna till 4.107,9 MNOK (3.272,7). Rörelseresul-
tatet uppgick till 554,8 MNOK (141,2). Resultatet före
skatt uppgick till 539,6 MNOK (122,7) för det första halv-
året. Resultat efter skatt och minoritetsintressen uppgick
till 383,9 MNOK (87,6).

Det förbättrade resultatet på 296,3 MNOK beror till
största delen på de mycket goda marknadsförhållandena
som fortsatte sin positiva utvecklig under andra kvartalet.
Verksamhetförhållandena och råvarutillgången har i stora
drag också varit goda. Dessutom förverkligas fortfarande
besparingar från verkställda interna effektiviseringsåtgär-
der riktade mot nyttjandegraden av råvaror och logistik.
Det läggs stor vikt vid att utnyttja den mycket goda kon-
junkturperioden vi nu är inne i för att sätta igång och
genomföra åtgärder som på sikt bidrar till att ge koncer-
nen den kostnadseffektivitet, som är nödvändig för att
uppnå en tillfredsställande lönsamhet även under mark-
nadsmässigt sämre tider.

Investeringar, finansiell ställning och
finansiering
Under det andra kvartalet genomfördes investeringar för
totalt 69,9 MNOK (61,0).

Investeringarna följer i stora drag den ursprungliga pla-
nen. På grund av den stora efterfrågan på koncernens pro-
dukter samt kapacitetsbegränsningar hos leverantörer av
sågverks- och hyvleriutrustning har det emellertid varit
nödvändigt att skjuta upp vissa investeringsprojekt. Den
planerade investeringen i nytt justerverk på Moelven
Våler är planerad att genomföras under första kvartalet
2008.

Vid utgången av andra kvartalet var koncernens totala
tillgångar bokförda till 3.695,4 MNOK (3.231,1). 
Ökningen beror huvudsakligen på investeringar och ökad
aktivitetsnivå. Lagernivåerna var lägre än vid samma tid i
fjol, men fordringarna och leverantörsskulderna har ökat.

Kassaflödet från rörelsen under andra kvartalet var
372,7 MNOK (127,6), vilket motsvarar 2,88 NOK per aktie
(0,99). Det rekordhöga rörelseresultatet och det därav
höga kassaflödet har medfört att netto räntebärande skul-
der slutade på låga 465,1 MNOK (875,8) vid utgången av
andra kvartalet. Likviditetsreserven var 950,7 MNOK
(587,2).

Omkring hälften av koncernens tillgångar är bokförda i
svenska kronor och kursutvecklingen från 0,8590 per
30.06.2006 till 0,8617 30.06.2007 har medfört en ökning av
balansomsomslutningen med omkring 10 MNOK. Det
egna kapitalet vid utgången av andra kvartalet uppgick till
1.597,6 MNOK (1.164,3) motsvarande 12,33 NOK per
aktie. Soliditeten var 43,2 procent (36,0). 

Divisionerna

Timber
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 880,6
MNOK (646,3). Rörelseresultatet uppgick till 185,7 MNOK
(41,2). För första halvåret uppgick de totala rörelseintäk-
terna till 1.694,1 MNOK (1.309,1). Rörelseresultatet upp-
gick till 310,8 MNOK (67,7).
Såväl på hemmamarknaden som internationellt har priser-
na på industriträ fortsatt att öka under andra kvartalet.
Utvecklingen beror på hög byggaktivitet som medfört ökad
efterfrågan som inte följts av motsvarande ökning på
utbudssidan. Timmertillgången har i stort sett varit bra,
både på grund av en högre prisnivå för timmer och på
grund av stormfällning. Det är mest gran som stormfällts i
vinter, vilket medfört att utbudet av gran ökat på bekostnad

MNOK 

Hela året

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning
Timber 880,6 646,3 656,8 1.694,1 1.309,1 1.258,0 2.583,6 2.355,4

Wood 811,5 681,8 666,1 1.521,4 1.210,7 1.136,3 2.530,0 2.268,7

Byggsystem 588,4 480,0 464,9 1.186,8 947,7 899,7 1.937,5 1.770,1

Limträ 128,6 108,5 118,5 235,8 196,4 198,8 424,9 402,0

Byggmoduler 303,7 228,6 213,7 646,2 476,7 445,4 940,5 886,3

Bygginredning 156,1 147,0 136,8 314,9 283,6 261,7 593,6 496,7

Övrigt/Elimineringar -161,1 -92,4 -113,4 -294,4 -194,8 208,4 -358,7 -389,3

Koncernen 2.119,4 1.715,7 1.674,4 4.107,9 3.272,7 3.058,6 6.692,4 6.004,9

Rörelseresultat
Timber 185,7 41,2 28,5 310,8 67,7 34,4 161,4 61,4

Wood 113,8 31,0 31,0 187,7 41,3 30,3 118,3 56,2

Byggsystem 39,0 26,2 25,1 75,9 46,6 31,7 121,8 75,9

Limträ 6,3 6,2 8,6 11,6 8,9 9,9 25,4 20,0

Byggmoduler 17,2 9,3 9,3 36,9 19,1 9,7 41,6 23,8

Bygginredning 15,5 10,7 7,2 27,5 18,6 12,1 54,8 32,1

Övrigt -9,3 -7,9 -9,1 -19,6 -14,4 -18,2 -28,3 -34,9

Koncernen 329,2 90,5 75,5 554,8 141,2 78,2 373,2 158,6

1:a halvåret
Divisjoner
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av furu. Detta har resulterat i att priserna på sågat virke av
gran visar tecken på att plana ut, medan priserna på furu
fortsätter stiga.

Genomförandet av interna effektiviseringsåtgärder följer
uppgjord plan. Åtgärderna riktar sig huvudsakligen mot
ökad nyttjandegrad av råvaror och reducerade förädlings-
kostnader. Den senast genomförda större investeringen på
detta område är det nya justerverket på Moelven Valåsen.
Det fungerar nu som planerat och ser ut att kunna uppnå
en effektivitet som ligger över den som låg till grund för
investeringsbeslutet.

Wood
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till
811,5 MNOK (681,8). Rörelseresultatet uppgick till 113,8
MNOK (31,0). För första halvåret uppgick rörelseintäkter-
na till 1.521,4 MNOK (1.210,7). Rörelseresultatet uppgick
till 187,7 MNOK (41,3).

Efterfrågan på Woods produkter har varit mycket hög
även under andra kvartalet. Prisökningar genomfördes
från 1 april. Man arbetar på att öka lagernivåerna så att
leveranskapaciteten kan upprätthållas under högsäsongen.
Med Trysil Skog AS ökar Moelven Wood sin omsättning
till bygghandelsmarknaden i Norge med omkring 10 pro-
cent.

Divisionen är en stor köpare av industriträ och köper
årligen mer än 200 000 m3 sågade trävaror från leverantö-
rer utanför Moelvenkoncernen. Den ökande prisnivån på
industriträ påverkar Woods råvarukostnad negativt, men
detta har kompenserats genom prisökningar på Woods fär-
digvaror. Förutom prisökningar bidrar interna effektivise-
ringsåtgärder till resultatförbättringen, medan brist på
vissa råvaror har lett till en del driftstörningar. Ett konti-
nuerligt arbete med tanke på förbättring av rörelsemargi-
nalen utöver det som tillskrivs dagens högkonjunktur är
nödvändigt för att kunna upprätthålla tillfredsställande lön-
samhet på sikt. 

Byggsystem
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till
588,4 MNOK (480,0). Rörelseresultatet uppgick till 39,0

MNOK (26,2). För första halvåret uppgick de totala rörel-
seintäkterna till 1.186,8 MNOK (947,7). Rörelseresultatet
uppgick till 75,9 MNOK (46,6).

Den höga aktivitetsnivån på den skandinaviska bygg-
marknaden har bestått under andra kvartalet, men mark-
naden i Norge och Sverige präglats av fullt utnyttjande av
kapaciteten. 

Limträverksamheten i Sverige har under första halvå-
ret haft problem med råvarutillgången och var under för-
sta kvartalet tvingad att reducera aktiviteten något.
Råvarutillgången, med undantag för tryckimpregnerat,
blev bättre under andra kvartalet och bidrog till ökad akti-
vitetsnivå. Totalt för affärsområdet Limträ har resultatet
efter andra kvartalet nästan fördubblats, jämfört med förra
året.

För modul- och inredningsbolagen har aktivitetsnivån
under perioden varit mycket hög, och även de har haft en
väsentlig förbättring av resultatet jämfört med samma
period i fjol. Inredning i Sverige har haft 40 procent högre
orderingång 2007 jämfört med året innan. Modulbolagen
har uppnått en bättre genomströmning i produktionen och
på så sätt förbättrat sin kostnadseffektivitet. Svårigheter
med rekrytering av personal med önskad kompetens och
begränsad tillgång på vissa insatsmaterial har varit en
utmaning även under andra kvartalet.

Övriga verksamheter
Förutom moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar
området gemensamma tjänster, bland annat inköp av tim-
mer, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, informa-
tion och personal. Vidare omfattar området enskilda min-
dre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte hör till
koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av andra kvar-
talet fanns det i detta område totalt 87 anställda, varav 26
är kvinnor. 34 arbetar i Sverige och 53 i Norge. Bokfört
värde av rörelseoberoende tillgångar var ca 20,0 MNOK
(30,0).

Rörelseintäkterna för andra kvartalet uppgick till 49,6
MNOK (38,6) och rörelseresultatet till minus 9,3 MNOK
(minus 7,9). Vänerbränsle AB kommer att konsolideras i
den här gruppen vilket gör att rörelseintäkter för gruppen
ökar. Resultatet kommer inte att påverkas i samma grad

Försäljning per land 1:a halvåret Sjukfrånvaro i %

Norge

Sverige

Danmark

Övriga Europa

Övriga
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eftersom bolagets målsättning är att arbeta med hög kost-
nadseffektivitet på uppdrag av övriga koncernbolag där
också resultaten skapas. 

Anställda
Under andra kvartalet 2007 var den totala sjukfrånvaron
5,84 procent (5,73) eller 11.260 (10.616) hela arbetsdagar.
Totala antalet arbetade dagar under andra kvartalet var
184.430 (176.854). Sjukfrånvaron för långtidssjukskrivna
utgjorde 3,05 procent (3,21).

Efter att ha ökat något under första kvartalet sjönk
sjukfrånvaron under andra kvartalet och går nu i riktning
mot målet 5 procent.

Antalet personskador som ledde till frånvaro var 21
(18). Det motsvarar 19,8 (17,9) skador med frånvaro som
följd per miljon arbetade timmar. 

Även på detta område ligger de faktiska siffrorna över
det som är koncernens målsättning och arbete pågår för
att reducera antalet skador.

Vid utgången av andra kvartalet fanns det i koncernen
totalt 3.321 (3.228) anställda. 1.720 (1.688) av dessa är
anställda i norska bolag, 1.577 (1.516) i svenska, 20 (21) i
danska och 4 (3) i engelska. Det är 312 kvinnor och 3.009
män.

Internationell redovisningsstandard
(IFRS)
Moelven Industrier ASA är som ej börsnoterat bolag inte
pålagt att offentliggöra bokslut som är utarbetade enligt
IFRS (International Financial Reporting Standards).
Boksluten är utarbetade enligt norsk redovisningsstan-
dard, men tabellen nedan visar effekterna av rapportering
enligt IFRS. 

Jämfört med IFRS uppstår de största skillnaderna som
följd av behandlingen av pensionsåtaganden, användning av
finansiella instrument och behandlingen av aktieutdelning.
Om IFRS hade använts från 2005 hade pensionsåtagandena
medfört en engångseffekt som skulle ha belastat det egna

kapitalet med 55 MNOK. Effekterna av finansiella instru-
ment kommer att variera enligt bedömningen av mark-
nadsvärdet vid rapporteringstillfället. 

Framtidsutsikter
Styrelsen förväntar sig att de positiva marknadsförhållan-
dena kommer att bestå under andra halvåret och att efter-
frågan på koncernens produkter och tjänster kommer att
vara högre än föregående år. 

Byggandet av nya bostäder, som är av stor betydelse för
Wood, har som väntat redan visat tecken på att avta något
från en mycket hög nivå i Norge, medan en fortsatt svag
ökning förväntas i Sverige. Fortsatt hög aktivitet förväntas
inom renovering och underhåll. 

Privat bostadsbyggande har passerat toppen i Danmark
och förväntas falla något under kommande år. Det förvän-
tas dock delvis kompenseras av att byggandet av närings-
fastigheter och offentliga byggnader ökar. För sågverken
förväntas en god efterfrågan på hemmamarknaden.  Också
på exportmarknaden för industriträ förväntas de positiva
marknadsförhållandena hålla i sig, men ökat utbud, i syn-
nerhet av sågade varor av gran, bidrar till att dämpa prisut-
vecklingen.

Tillgången på sågtimmer förväntas bli hög under andra
halvåret. Genomsnittspriserna kommer att vara högre än
under första halvåret. 

Verksamheterna inom Byggsystem har vid utgången av
första halvåret en tillfredsställande orderreserv och bra
orderingång. Fullt utnyttjande av kapaciteten och en upp-
rätthållen aktivitetsnivå förväntas under andra halvåret.

Det treåriga investeringsprogrammet som påbörjades
2006 fortsätter 2007 och den totala investeringsramen för
året är ca 300 MNOK.

Totalt förväntar sig styrelsen en ökning av rörelseintäk-
terna och ett resultat som är väsentligt bättre än föregå-
ende år. 

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den 12 juli 2007

1. halvår

MNOK 

Hela året
IFRS

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 374,9 134,1 120,9 644,5 227,6 163,9 560,8 333,5

Rörelseresultat (EBIT) 330,1 91,7 76,3 556,5 143,4 73,8 387,7 159,1

Resultat efter finansposter 327,4 97,8 37,8 537,9 144,9 12,6 361,5 111,6

Per 30/06

MNOK

Per 31/12

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Balansräkning
Eget kapital 126,8 39,3 -4,6 1.568,0 1.133,0 995,4 1.301,9 1.060,8

Totalkapital 262,9 161,4 81,2 3.697,1 3.244,0 3.091,7 3.060,7 2.946,0

Soliditet 0,4 -0,6 -1,0 42,4 34,9 32,2 42,5 36,0

2:a kvartalet

Förändringar 2:a kvartalet
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For kvartalen år 2005 – 2007 For kvartalen år 2005 – 2007

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Kassaflöde från operationella aktiviteter 152,7 134,6 112,8 128,2 29,9 -20,1 512,3 286,1
Kassaflöde från resultatposter 372,7 127,6 108,4 642,9 212,9 148,7 480,6 295,9

Kassaflöde från arbetande kapital -220,0 7,0 4,4 -514,7 -183,0 -168,8 31,7 -9,8

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -68,9 -55,0 -11,5 -108,0 -69,4 -41,0 -196,4 -85,3

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -124,2 -36,0 -71,8 -1,6 72,8 78,4 -293,9 -188,7
Förändring i likviditet under perioden -40,4 43,6 29,5 18,6 33,3 17,3 22,0 12,1
Likviditetsbehållning -40,4 43,6 29,5 70,2 62,9 34,8 51,6 29,6
Outnyttjade långfristiga krediter 95,7 -17,5 8,7 880,5 524,3 672,8 907,6 705,0
Disponibel likviditet 55,3 26,1 38,2 950,7 587,2 707,6 959,2 734,6

MNOK

Hela året1. halvår
Kassaflöde

Per 31/12

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Ingående eget kapital 1.378,2 1.105,3 1.044,0 1.233,7 1.076,4 1.053,4 1.076,4 1.053,4

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsand. 230,9 57,6 41,9 387,5 87,3 33,5 239,5 67,3

Valutadifferens -8,9 3,2 -9,2 -20,1 1,9 -10,8 11,0 -8,9

Avsatt till aktieutdelning 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -97,2 -32,4

Förändring i reklassificerad anläggningstillgång 0,0 -1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 3,8 -3,6

Minoritetsintressen -2,6 -0,2 -0,3 -3,5 0,3 0,3 0,2 0,6

Periodens/årets förändring 219,4 59,0 32,4 363,9 87,9 23,0 157,3 23,0

Summa eget kapital NGAAP 1.597,6 1.164,3 1.076,4 1.597,6 1.164,3 1.076,4 1.233,7 1.076,4

IFRS effekter -29,6 -31,3 -81,0 68,2 -15,6

Summa eget kapital IFRS 1.568,0 1.133,0 995,4 1.301,9 1.060,8           

MNOK

Per 30/06

Förändring i eget kapital för koncernen

Förändringar 2:a kvartalet

Förändringar 2:a kvartalet
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Moelven ger folk goda rum

Rum för värme: Moelven Årjäng Såg AB levererar fjärnvärme till Ârjängs kommun via sin
fjärnvärmeanläggning på såg verket. Kvarnåsen äldreboende är enav institutionerna som värms
upp av miljövänlig energi i form av flis och bark. Moelven har startat en större satsning på bio-
energi som verksamhetsområde.

Detta är Moelven
60 procent av Moelven-koncernen ägs av de norska skogs-
ägarföreningarna Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA,
Havass Skog BA, AT Skog BA och Viken Skog BA. 39,6
procent ägs av Eidsiva Vekst AS, medan den resterande
aktieposten innehas av privata aktieägare.

Koncernen har sitt huvudkontor i Moelv i Norge.
Produktionen utförs av totalt 39 produktionsenheter som
huvudsakligen ligger i sydöstra Norge och Mellansverige.
Produktionen i de två länderna är ungefär lika stor, men de
svenska enheterna omsätter en stor del av sin produktion
i Norge. Av totalt 3 321 anställda arbetar 1 720 i Norge, 
1 577 i Sverige, 20 i Danmark och 4 i Storbritannien.
Koncernen har delat upp sin verksamhet i tre divisioner:
Timber, Wood och Byggsystem.

Division Timber består av 14 produktionsenheter som
tillverkar industriträ och flisprodukter av lokal gran och
furu. Åtta av enheterna finns i Sverige och sex i Norge.
Den årliga produktionen är cirka 1,4 miljoner kubikmeter
industriträ samt cellulosaflis, torrflis, spån och bark till ett
värde av cirka 280 MNOK. Omkring 65 procent av omsätt-
ningen sker i Skandinavien. Antalet anställda är 828 perso-
ner, varav 84 är kvinnor. Totalt arbetar 280 i Norge och
548 i Sverige. 

Division Wood består av 14 produktionsenheter. Fem av
dessa är kombinerade företag med både sågverk och hyv-
leri, varav fyra enbart tillverkar trä för snickerier och ett
dessutom utför impregnering. Övriga bolag är uttalade
förädlingsenheter som tillverkar lister, golv, paneler för
inomhusbruk, komponenter, byggträ och impregnerat
virke. Målet är att kunna erbjuda byggmarknaden virke
med högsta möjliga förädlingsgrad. Nästan 80 procent säljs
via bygghandeln. Dessutom tillverkas flisprodukter till ett
årligt värde av cirka 120 MNOK. Omkring 93 procent av
omsättningen sker i Skandinavien. Antalet anställda är 897
personer, varav 113 är kvinnor. Totalt arbetar 568 i Norge,
309 i Sverige och 20 i Danmark. 

Division Byggsystem består av 11 produktionsenheter
indelade i verksamhetsområdena Limträ, Byggmoduler
och Bygginredning. De levererar kundanpassade, flexibla
och kostnadseffektiva bygg- och inredningssystem till pro-
jektkunder i Skandinavien. Limträverksamheten har förut-
om broar och bärande konstruktioner även en betydande
försäljning av standard-limträbalkar via bygghandeln.
Omkring 96 procent av omsättningen sker i Skandinavien.
Byggsystem har 1 509 anställda, varav 87 är kvinnor.
Totalt arbetar 819 i Norge, 686 i Sverige och 4 i
Storbritannien.
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